Behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling ved cystisk fibrose (CF) og primær cilie dyskinesi (PCD)
Personer med CF har et nedsatt immun-forsvar i lunger og luftveier mot sykdomsfremkallende mikrober, og
konsekvensen er en øket risiko for å få alvorlige infeksjoner særlig i lungene. Repeterende lungeinfeksjoner
leder som oftest til forverring av lungesykdommen. Mange mikrober er særlig farlige for personer med CF, og
kan føre til et raskere tap i lungefunksjon.
Personer med primær cilie dyskinesi (PCD) har alvorlige lungeinfeksjoner med de samme mikrober som ved
CF. Behandling og oppfølging av lungesykdommen inkludert smittevern som for personer med CF er anbefalt.
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Medisinsk utstyr og tilhørende forbruksmateriell – særskilt smittevern
 Tildeling skal sikre nytt/ubrukt utstyr til personer med CF/PCD – reduserer risiko for
smitteoverføring av kontaminert utstyr.
 Utstyr som er brukt av personer med CF/PCD skal kasseres – ikke til gjenbruk/resirkulering.
o Kontaminering (forurensning) av medisinsk utstyr er beskrevet ved sykehusbehandling
og hjemmebehandling.
o Hygieniske metoder for rengjøring og desinfeksjon ved gjenbruk av
behandlingshjelpemidler sikrer ikke totalt bakteriedrap av brukt utstyr.
Desinfeksjonsgassing tar ikke alle mikrober som er en risiko for personer med CF/PCD.
Medisinsk utstyr og tilhørende forbruksmateriell – krav til funksjon og hygiene
 Inhalasjonsapparat og forstøversett til slimmobiliserende lungebehandling
o Flow og dråpestørrelse i henhold til målsetting og målområde
o Skal brukes i sittende og i sideliggende
o Forstøverbeger/munnstykke/maske må kunne kokes/steriliseres
o Reiseapparat fra samme leverandør
o Utstyr for inhalasjonsantibiotika – må kunne kokes/steriliseres
 Utstyr for oksygenbehandling
o Utstyr må kunne desinfiseres
 Utstyr for sondebehandling
o Utstyr må kunne desinfiseres
Rett utstyr til rett person – faglig begrunnet
o Søknad om varig utlån av behandlingsutstyr ved CF/PCD er basert på en individuell
vurdering av behov og egnethet. Søknad fremmes av legespesialist i samarbeid med
fagansvarlig helsepersonell (fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog). Hvis tildeling
av annet utstyr bør det fra Behandlingshjelpemidler tas kontakt med ansvarlig
helsepersonell.
o OBS – inhalasjonsutstyr
Vurderes særskilt for individuell tilpasning, innlæring og oppfølging av fysioterapeut.
Søknaden viser til spesifikt utstyr som søkes innvilget (utenfor rammeavtale).

